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 چکیده

 زنجان استان روستايی مناطق در آبخيزداري هايطرح اجراي پيامدهاي تحليل هدف با حاضر تحقيق

آماري  ةجامع. استتبيينی  -اين تحقيق از نوع تحقيقات تحليلی پژوهش روش لحاظ به. پذيرفت صورت

 و مورگان جدول اساس بر که( =170N) دادند تشکيل خمارک روستاي خانوار سرپرستان همةتحقيق را 

 يآور جمع یاصل ابزار. شدند انتخاب ساده تصادفی گيرينفر از طريق روش نمونه 111تعداد  کرجسی

کارشناسان و متخصصان ترويج کشاورزي و  از يتعداد نظر با پرسشنامه روايی. بود پرسشنامه اطالعات

آزمون انجام گرفت که مقدار  گرفت. براي تعيين پايايی ابزار تحقيق پيش قرار تأييدمورد  روستايی توسعة

آبخيزداري در روستاي  هايطرح اجراي پيامدهاياهميت  ميزانبراي بخش  شدهمحاسبهآلفاي کرونباخ 

تحليل  هاياستفاده شد. يافته SPSSWin18 افزارنرماطالعات از  تحليلوتجزيهبود. به منظور  33/0 خمارک

در سه عامل  ترتيببهآبخيزداري در روستاي خمارک  هايآن بود که پيامدهاي اجراي طرح انگريبعاملی 

 درصد 2/77حدود  مجموع در عامل سه اين که گيرند می قرار اجتماعی و اقتصادي محيطی،زيست

 .دکنن می تبيين را واريانس

 

  خمارک روستاي آبخيزداري، هايطرح پيامدهاي زنجان، استان :کلیدی هایواژه

   

 مقدمه
 شمار به هاانسان زندگي ناپذيرجدايي اركان از طبيعي منابع

 حالي در اين. (Krywkow and Hare, 2008) درومي

 هايسال در زمين كرة جمعيت افزايش به رو روند كه است

 ديگر سوي از طبيعي منابع بودنمحدود و سو يك از اخير
 در كشورهاي ويژهبه بشري جوامع براي را فراواني مسائل

منابع  افزونروز تخريب. است آورده وجود هب توسعه حال

 بروز و قحطي و گرسنگي فقر، گسترش بر عالوه طبيعي
 جان رهيغ و خشكسالي سيل، همچون طبيعي بالياي

 است داده قرار جدي خطر معرض در نيز را انسان هاميليون
(Amrollahi- Sharifabadi  Prir- Ardakani, 2007; 

Norikamari et al., 2010) با توجه به بروز چنين .
و راهكارهاي متعددي در  هانگرش اخير هايدهه در ،مسائلي

مناسب و پايدار از منابع طبيعي در سطح  برداريبهره نةيزم
كه  (Omani and Chizari, 2007) دنيا مطرح شده است 
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 مديريت در مناسب و جامع روشيآبخيزداري  راستا نيا در
آبخيز  هايحوزه دراست و   انساني و طبيعي منابع پايدار

 در. (Baghaei, 2007)بيشتر مورد توجه قرار گرفته است 
  Abedi and Tabatabaeiآبخيزداري، مفهوم خصوص
منظور  به آبخيز حوزةو مديريت  ريزيرا برنامه آن (2007)

 از آن حفظ و حوزه وضعيت خوردگيهمهب از جلوگيري
در همين  .اندگرفته نظر در مختلف هايطرح اجراي طريق

 كندميتعريف  علميرا  آبخيزداري Plaster  (2002)زمينه، 
 بهو اجتماعي منطقه،  اقتصادي مسائلضمن توجه به  كه

 هايبرنامه طبق آبخيز حوزةاز اراضي  صحيح استفادة
 خاک، فرسايش مهار شامل و شودمي منجرشده  ريزي طرح
 و سيالبي هايجريان تنظيم آب، منابع كيفيت بهبود

 . است رهيغاصالح پوشش گياهي منطقه و  گذاري،رسوب
 جمله)از  عمراني طرح و پروژه گونههر انجام ترديد،يب
است كه  طبيعي يواقعيت (آبخيزداري هايپروژه و هاطرح
 ساير اكولوژيكي و زيستي شرايط در تغيير اعمال بر افزون
 دهديمقرار  ريهاي موجود در يك منطقه را نيز تحت تأث حوزه

 شوديم منجر هاآن در تغييرات سري يك ايجاد بهدر نهايت  و
(Rezaei, 2010)هاي برنامه و ها طرح ديگر، عبارت به ؛ 

 منطقه، يك خاص اكولوژيكي و طبيعي بستر در تنهانه عمراني
 .اند شده واقع هم مشخصي اقتصادي و اجتماعي بستر در بلكه
 محيطيزيست و طبيعي هاي حوزه همانند بسترها اين

 رفتاري و ذهني رواني، هاي اليه با كه هستند هايي واقعيت

 (,Tamannaدارند سروكار مادي هاي جنبه البته و افراد

(2006; Aboali et al., 2008  .در يساتيتأس نوع هر ساخت 
 اقتصادي و اجتماعي يهامؤلفه با است ممكن منطقه يك
 صورت اين در كه دنك پيدا تالقي منطقه آن در ساكن افراد

 بر شد؛ خواهد مواجه مشكل با هاسازه نگهداري و توسعه
 ساختارهاي مثبت دهي جهت و مديريت با است ممكن عكس

بتوان ساخت  منطقه يك بر حاكم مختلف فرهنگي و اجتماعي
 (,Aboali et al., 2008; Rezaei كردتأسيسات را تسهيل 

 در دخيل عوامل تغييرات، نوع دنكرمشخص نيبنابرا ؛2010)

تواند در مديريت بهتر  مي هاآن از برخاسته پيامدهاي و آن
 ناشي منفي پيامدهايو در نتيجه كاهش  شدههاي اجرا برنامه

 تأثير ها طرح پايدارسازي و موفق اجراي نهايت در و هاآن از
 (,.Tamanna, 2006; Aboali et al باشد داشته سزاييب

 لحاظ به آبخيزداري هاي طرح ميان، اين در .2008)
 در اقتصادي و اجتماعي خاص هاي پيچيدگي از برخورداري

 نددار اهميت بيشتري ها طرح اجراي محل خصوص
(Palanisami and Kumar, 2009). 

يكي از  يآبخيزدار هايطرح ةتوسع و اجرا امروزه،
 توسعةمداخالت براي مديريت منابع طبيعي و  ترين مهم

 (,Palanisami and Kumarرودمي شمار به روستاها

 حاكي دنيا مختلف مناطق در آمدهدستهب اتيربتج. 2009)
و پيامدهاي مثبت  آثار زا آبخيزداري هايطرح كه است آن از

 به دستيابي در اندتوانسته اكثراً و ندفراواني برخوردار
 بسيار تواننداين پيامدها مي چندهر ؛باشند موفق شاناهداف

 (;Palanisami and Kumar, 2009باشند متنوع

(Palanisami et al., 2008 .تنهانهآبخيزداري  هايطرح 
 در توانندمي بلكه شوند،مي زيست محيط از حفاظت سبب

 ثرؤم بسيار نيز روستاييان پايدار معيشت و غذايي امنيت
 تغييربر  هاطرح اين اجراي. (Kumar, 2007)باشند 
 محصوالت عملكرد افزايش كشت، الگوي و اراضي كاربري

 اين از و داردنوين تأثير  هايفناوري پذيرش و زراعي و باغي
 ناساكن درآمد سطح بهبود و اشتغال افزايش موجب طريق
 توسعة. (Kumar and Palanisami, 2009) دشومي محلي

 آمدنباال سبب توانندمي آبخيزداري هايطرح و هافعاليت
 سطح كمي افزايش نتيجه در و زيرزميني هايآب سطح
 نيز موضوع اين كه شوند كشاورزي براي كشت قابل اراضي

 محلي افراد اجتماعي و اقتصادي وضعيتبر  تواندمي خود
. (Palanisami and Kumar, 2009) باشد تأثيرگذار

 از محلي افراد زندگي اجتماعي -اقتصادي شرايط كيفيت
بهداشت، آموزش، استفاده از  ها،دارايي ميزان اشتغال، قبيل

آبخيزداري  هايطرح اجراي طريق از رهيغمنابع انرژي و 
 ندتوامي توجهي انيشابه شكل  و رديگيمتحت الشعاع قرار 

. به هر حال (Kumar and Palanisami, 2009) دياب بهبود
فعاليتي ضروري در  آبخيزداري توسعةآنچه مسلم است 

 هب و استتوليد پايدار غذاي انسان و دام و منابع سوختي 
وضعيت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي  بامستقيم  طور

 به توجه با.  (Ibid)گيردمي قرارارتباط  درجوامع روستايي 
 پيامدهاي و آثارآبخيزداري و  هايپروژه اجراي اهميت
توان اجراي اين  امروزه ديگر نمي ها،طرح اين از ناشي متعدد
 جداي را روستايي نواحي ويژهبهها در مناطق مختلف  پروژه

 از ناشي اقتصادي و اجتماعي محيطي، زيست پيامدهاي از
 چنين كامل شناخت ترديد،يبدر نظر گرفت.  هاآن

 هاآن از برخي بودن مدتدراز و ناملموس دليل به پيامدهايي
به سبب پيوستگي و  هاآن خاص پيچيدگي و دشواري نيز و
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. به بود نخواهد كار آساني يكديگر با تغييرات زنجيروار ارتباط
 توسعةهر حال، به منظور موفقيت در ساخت، نگهداري و 

طرح و اجراي  ها،آن بهتر مديريت و آبخيزداري هايطرح
و پيامدهاي ناشي از  آثار دنكرمشخص زمينةمطالعاتي در 

 رسدهايي امري ضروري به نظر مي اجراي چنين طرح
(Rezaei, 2010) . 

 شمال كيلومتري 11 فاصلةخمارک در  روستاي
 ةمحدود در و رودسجاس دهستان در خدابنده شهرستان

 اين اهميت وجود باآبخيز خمارک واقع شده است.  ةحوز
روستاهاي  ةتوسع در آن نقش و منطقه اقتصاد در حوزه

 لئآبخيز خمارک با مسا ةچند سال گذشته حوز در پيرامون،
 خاک، فرسايش و تخريب همچون مختلفي مشكالت و
 هايآب سطح رفتنپايين گياهي، پوشش رفتنبيناز

 منظور به زمينه، اين در. است بوده روهروب رهيغزيرزميني و 
در  اين روند و بهبود كيفيت حوزه ةادام از جلوگيري

 صورت به متعددي آبخيزداري اقدامات اخير هاي سال
 و بذركاري مثمر، غير و مثمر درختان كاري)نهال بيولوژيكي
كودپاشي و قرق( و مكانيكي )همچون  كاري،كپه بذرپاشي،

 هايسازه ايجاد چين،خشكهاحداث بانكت، سكوبندي، 
 خمارک آبخيز حوزةسنگي و مالتي( در روستاهاي واقع در 

وجود  باپذيرفته است.  صورت خمارک روستاي جمله از
مورد مطالعه و تغييراتي  ةمنطق در هاييطرح چنين اجراي

 محيطي،زيست مختلف ابعاد در هاطرح اين اجراي اثر ربكه 
تاكنون  به وقوع پيوسته است رهيغ و اقتصادي اجتماعي،

 اجراي از ناشي پيامدهاي بررسي خصوص در ايهيچ مطالعه
 موضوع اين كه است نگرفته انجام منطقه در مزبور هايطرح
 را هاطرح ةتوسع و نگهداري مديريت، مدتدراز در تواندمي

 گرفتننظربنابراين با در ؛سازد روهروب اساسي مشكالت با
تحليل پيامدهاي "اين تحقيق با هدف كلي  موضوع اهميت

 شدطرح  "آبخيزداري در روستاي خمارک هاياجراي طرح
با توجه به هدف كلي اشاره  ،بخش اين در. پذيرفت انجام و

شده، به مرور برخي از مطالعات انجام گرفته در داخل و 
 خارج از كشور پرداخته شده است. 

Mansorian and Mohammdi Golrang  (2007) 
اجتماعي  -اقتصادي ارزيابي خصوص در ايمطالعه در

آبخيز  ةموردي حوز ةمطالعدر ايران ) يهاي آبخيزدار طرح
خراسان رضوي( به اين نتيجه دست يافتند كه اجراي  ةكام

مورد مطالعه در بعد  ةآبخيزداري در منطق هايطرح
از ميزان مهاجرت روستاييان و  جلوگيرياقتصادي در 

 كه است حالي در اين. تاشتغال تأثيري نداشته اس افزايش
اجراي طرح  ثيرأتترين مهم شدهكسب اطالعات به توجه با

پيامدهاي منفي ناشي  ووقوع سيل  تعدادكاهش  منطقه در
 تحقيق در Mahdipor et al. (2007)از آن بوده است. 

 دربخيزداري آرزيابي اثربخشي عمليات ا خصوص در خود
زار در استان كرمان نشان دادند كه تلفات و اللهبند خاكي 

آبخيزداري به  هايطرح اجرايفرسايش خاک منطقه پس از 
از وقوع سيل در  ناشيتن در هكتار و خسارات  18/92ميزان 
 اثر رب همچنين ؛درصد كاهش يافته است 27/89حدود 
طح زير كشت محصوالت باغي س آبخيزداري هايطرح اجراي

هكتار رسيده است.  2900هكتار به  2090و زراعي محلي از 
سته است اشتغال افراد توان هاطرح اجراي منوال، همين به

 ةمطالع در. دهددرصد افزايش  18/2محلي را در حدود 
 درهاي آبخيزداري طرح .Yazdani et al (2010) ديگري،

از  حاصل. نتايج اندهكرد بررسيرود را زنجان آبخيز ةحوز
 آبخيزداري هايطرح اقتصادي آثارآن بود كه  انگريبتحقيق 

 رضايت و بوده مورد مطالعه بسيار چشمگير ةمنطق در

 اطالعات اساس بر. است داشته دنبال به را كشاورزان
 عوارض و سيالب كنترل محيطيزيست بعد از شده، كسب
 به آبخيزداري هايطرح پيامدهاي ترينمهم از آن جانبي
 اين كه داد نشان تحقيق هايالبته يافته ؛روندمي شمار
 شده تعريف پيش از اجتماعي اهداف به دستيابي در هاطرح

 در Rahimi et al.  (2010).اندنداشته چنداني موفقيت
آبخيزداري در  هايطرح پيامدهاي عنوان با خود مطالعة

 روان توجه انيشاكاهش  فارس استان دژكرد آبخيز حوزة
 از را خاک فرسايش از جلوگيري و كنترل و سطحي هايآب

 . اندشمردهبر هاطرح اجراي پيامدهاي ترينمهم
Drasana  (2002) اجراي پيامدهاي ايمطالعه در 

1تسيازومپانيري منطقة آبخيز حوزةآبخيزداري در  هاي طرح
 در 

 آمده، دستهب نتايج اساس بر. است دهكر بررسي را ماداگاسكار
 منطقةآبخيزداري در  هايطرح اجراي پيامدهاي كلي طور هب

 كشاورزي، دستةمطالعه مثبت ارزيابي شده و در سه  مورد

 .اندشده بنديطبقه اقتصادي -اجتماعي و محيطيزيست
Sreedevi et al. (2006) به بررسي پيامدهاي  خود مطالعة رد

. اندپرداخته هند گوجارات در آبخيزاري هايطرح توسعة
تحقيق نشان داد كه مواردي همچون بهبود كيفيت  هاي يافته

منابع آب در منطقه، كاهش فرسايش خاک، افزايش عملكرد 

                                                                                       
1. Tsiazompaniry Area 
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 كيفيت افزايش افراد، درآمد سطح بهبود كشاورزي، محصوالت
از  هافعاليت در مردم مشاركت افزايش و محلي مردم زندگي

 در. ندهستآبخيزداري  هايطرح اجراي پيامدهاي ترينمهم
 درPalanisami and Kumar   (2009)ديگري، تحقيق

 در آبخيزداري هايطرح و هابرنامه اجراي پيامدهايبررسي 
 هايطرح اجراي كه رسيدند نتيجه اين به نادو تاميل

 متعددي مثبت پيامدهاي از مطالعه مورد منطقةآبخيزداري در 
كلي اين  طور هب كه است بوده برخوردار مختلف هايحوزه در

 و اجتماعي محيطي،زيست فيزيكي، دستةچهار  در پيامدها
 در Alemayehu et al.  (2009).اندگرفته قرار اقتصادي

پيامدهاي مديريت آبخيزداري بر روي  بررسيتحقيق خود بر 
 يك درپوشش و كاربري اراضي در تيگاري غربي در اتيوپي 

. اندشده متمركز 1994 تا 1995 هايسال بين سالهيس ةدور
 ايمالحظه قابل تأثير آبخيزداري هايفعاليت كه داد نشان نتايج

 به اند،داشته كشاورزي هايزمين كشت زير سطح افزايشبر 
 4/222 حدود به هكتار 7 از اراضي اين مساحت كه نحوي
 افزايش خاک، فرسايش كاهش. است يافته افزايش هكتار

از ديگر  خاک ساختار استحكام و بهبود و خاک رطوبت
 بوده مطالعه مورد منطقةآبخيزداري در  هايطرح پيامدهاي

 .است
 

 هاروش و مواد
غير آزمايشي و  كنترل ةدرج و ميزان لحاظ از حاضر تحقيق

به لحاظ  ها، ميداني و توصيفي، از نظر نحوة گردآوري داده
آماري  ةجامع. استپيمايشي  نوع از ها، قابليت تعميم يافته

اين تحقيق را تمامي سرپرستان خانوار روستاي خمارک 
 و مورگان جدول اساس بر كه( =170Nتشكيل دادند )

 گيرينفر از آنان از طريق روش نمونه 115تعداد  يكرجس
 به توجه با. شدند انتخاب تحقيق انجام براي ساده تصادفي
 اين اصلي پرسش قبلي، هايبخش در شده اشاره مطالب
 هايطرح اجراي پيامدهاي ترينمهم كه بود آن تحقيق

 از يككدامآبخيزداري در روستاي خمارک چه بوده است و 
مورد مطالعه  ةمنطق در روستاييان زندگي مختلف ابعاد

 قرار گرفته است.  هابيشتر تحت تأثير اجراي اين طرح
 از كه بود پرسشنامه تحقيق اين در ها داده گردآوري ابزار

)شامل  پاسخگويان اي حرفه و فردي هاي مشخصه بخش دو
 خصوص در مطالعه مورد پاسخگويان ديدگاه و( متغير شش

 هايطرح اجراي پيامدهاي از يكهر اهميت ميزان
متغير( تشكيل  21آبخيزداري در روستاي خمارک )شامل 

 گستردةبود كه اين متغيرها از طريق بررسي و مرور  شده
 ويژهبه ،مورد پژوهش ةلئمس ةحيط در نظري ادبيات

 نيز و كشور از خارج و داخل در گرفتهصورت هاي پژوهش
 مطلعان و متخصصان با ساختارمندحضوري و نيمه ةمصاحب
گيري  شناسايي و استخراج شده بودند. براي اندازه ،كليدي

تا  1از طيف ليكرت پنج سطحي )از خيلي كم=  بخش دوم
نظر پانل  با. اعتبار پرسشنامه دش( استفاده 5خيلي زياد= 

مورد پژوهش  موضوع زمينةمتخصصان و كارشناسان در 
 ابزار اعتماد قابليت تعيين برايقرار گرفت و ييد أتمورد 
اصلي( انجام  ةنمون از خارج نفر 10)شامل آزمون پيش تحقيق

 بخش براي شدهمحاسبهگرفت كه مقدار آلفاي كرونباخ 
 در آبخيزداري هايطرح اجراي پيامدهاي اهميت ميزان

گردآوري  هايداده تحليلوتجزيهبود.  81/0 خمارک روستاي
صورت گرفت و نتايج  SPSSWin18 افزارنرمشده با استفاده از 

تحقيق در دو بخش توصيفي و استنباطي )شامل تحليل 
 . شد هئعاملي اكتشافي( ارا

 

 بحث و جینتا
 انیپاسخگو ایحرفه -یفرد یها يژگیو

 مورد پاسخگويان شتريباساس اطالعات كسب شده،  بر
 كمي شمار كه حالي در بودند، مرد( درصد 4/95) مطالعه

. ميانگين سني دادندمي تشكيل زنان را آنان از( درصد 9/4)
ميانسال  انگريبسال بود كه  12/49پاسخگويان در حدود 

 نظر از كه داد نشاننتايج  .استبودن افراد مورد مطالعه 
 به مربوط( درصد 7/19) فراواني بيشترين تحصيالت سطح

 در برخوردارند؛ ابتدايي تحصيالت از كه است پاسخگوياني
 در درصد 7/1 سواد،بي پاسخگويان درصد 15 زمينه، همين
 درصد 7/11 راهنمايي، درصد 7/11 نوشتن، و خواندن سطح
 با. داشتند ديپلم از باالتر تحصيالت درصد 1/1 تنها و ديپلم
اين بخش، بيشتر پاسخگويان مورد  هاييافته به توجه

مطالعه از وضعيت سواد پاييني برخوردار بودند، به نحوي كه 
 و ديپلم سطح در تحصيالتدرصد از پاسخگويان  15تنها 
 ميانگين ،قيتحق هاييافته به توجه با. داشتند ديپلم از باالتر
 بيانگر كه بود نفر 1/4 شامل پاسخگويان خانوار افراد تعداد

 خمارک روستاي در مطالعه مورد خانوارهاي بودن تعداد كم
 كار سابقةآن بود كه ميانگين  انگريبنتايج  همچنين ؛است

 71/20در حدود  ترتيببهكشاورزي و دامداري پاسخگويان 
كار مناسب  ةسابق ةدهندنشانسال بود كه  98/14و 
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و دامداري  كشاورزي زمينةمورد مطالعه در  پاسخگويان
 . است

 
 در آبخیزداری هایطرح اجرای پیامدهای عاملي تحلیل

 خمارک روستای

پيامدهاي اجراي "بندي  اين بخش، به منظور دسته در
 به شدهتبيينو تعيين مقدار واريانس  "هاي آبخيزداري طرح

بندي  هاي دسته از متغيرها در قالب عامل كدامهر لةيوس

از تحليل عاملي اكتشافي استفاده شد. به منظور  شده،
هاي مربوط به مجموعه  بودن دادهتشخيص مناسب

 اجراي پيامدهاي خصوص در تحليل مورد يمتغيرها
بهره  KMOاز آزمون بارتلت و شاخص  آبخيزداري هاي طرح

 99 اطمينانن بارتلت در سطح وآزم داري . معنيدگرفته ش
 انگريب (7/0 از باالتر) KMOدرصد و مقدار مناسب 

تحليل  انجامهمبستگي و مناسبت متغيرهاي مورد نظر براي 
 (. 1)جدول  بودعاملي 

 
 داری معني  و آزمون بارتلت و سطح KMOمقدار . 1جدول 

 (.Sigداري ) سطح معني مقدار بارتلت KMOمقدار  مورد تحليل ةمجموع

 000/0 071/701 730/0 هاي آبخيزداري  اجراي طرح پيامدهاي

 
مورد تحليل يعني  ةمجموع ةشداستخراجهاي  عامل
 خمارک روستاي در آبخيزداري هاي طرح اجراي پيامدهاي

همراه با مقدار ويژه، درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي 
ذكر است كه به  انيشا البته ؛ه شده استئارا 2در جدول 

ها، از معيار مقدار پيشين  عامل بنديدستهمنظور استخراج و 
 ةويژ مقدار كه گرفت قرار نظر مد هايي عامل و دشاستفاده 

 جدول حاصل از نتايج. با توجه به بود تربزرگ يك از هاآن
با مقدار  "محيطيزيست"، عامل نخست تحت عنوان عامل 2

درصد واريانس  71/29 ةكنندتبيينتنهايي به 747/5 ةويژ

. پس از آن، عامل دوم با نام بودمورد تحليل  ةمجموعكل 
 92/21توانسته است  248/4 ةويژبا مقدار  "اقتصادي" عامل

د. در نهايت، عامل سوم نكدرصد واريانس مجموعه را تبيين 
 درصد 57/15 حدود در 801/2 يژةو مقدار( با اجتماعي)

عامل  سهطور كلي، اين  ه. باسته كردواريانس كل را تبيين 
كه  اندكردهدرصد واريانس كل را تبيين  2/97در مجموع 

هاي  شده توسط عاملتبيين باالي واريانس ميزان انگريب
 .  استشده  استخراج

 
 هاواریانس تجمعي آنهای استخراج شده همراه با مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد  عامل. 2دول ج

 درصد واريانس تجمعي درصد واريانس مقدار ويژه مقدار ويژه ها عامل شماره

 71/20 71/20 747/1 محيطیزيست 1

 73/11 02/21 243/4 اقتصادي 2

 2/77 17/11 301/2 اجتماعی 3

 
با  تحليل موردوضعيت قرارگيري مجموعه متغيرهاي 

شدن متغيرهاي واقعشده با فرض راجخاستتوجه به عوامل 
ها به  پس از چرخش عامل 5/0از تر داراي بار عاملي بزرگ

ه شده ئارا 1در جدول  ها روش وريماكس و نامگذاري عامل

 چرخش از پس كه كردبايد به اين نكته اشاره  البته ؛است
 در و( 5/0 از)كمتر  عاملي بار بودنپايينپنج متغير به دليل 

از  متغيرها ديگر با هاآن همبستگي نبودندار معني نتيجه
 . شدندتحليل حذف 
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 یافتهچرخشاز ماتریس  آمدهدستهیك از عوامل و میزان بارهای عاملي بمتغیرهای مربوط به هر. 3دول ج

 بار عاملي متغيرها ها عامل

 محيطي زيست

 300/0 خاک فرسايش کنترل و پيشگيري

 701/0 ( هاچاه و قنات چشمه،)در  روستا آب منابع افزايش

 771/0 ميزان پوشش گياهی در سطح منطقه  افزايش

 731/0 وضعيت مراتع در روستا  بهبود

 731/0 آب کيفيت افزايش و سطحی هايآب آلودگی گل کاهش

 773/0 در منطقه   هاسيالب وقوع کاهش

 717/0 آن وقوع از ناشی منفی آثار شدنتررنگکم و خشکسالی تعديل

 731/0 و تغيير کاربري اراضی زراعی و باغی   کشاورزي هاي زمين تخريب از جلوگيري

 اقتصادي

 703/0 زراعی در منطقه  هايزمين قيمت افزايش

 771/0 روستا در محلی افراد اشتغال افزايش

 731/0 درآمد مردم منطقه  سطح افزايش

 737/0 منطقه در مختلف کشاورزي محصوالت بازدهی و عملکرد ميزان افزايش

 714/0 دسترسی افراد محلی به تسهيالت و اعتبارات دولتی  بهبود

 700/0 در سطح روستا  جديد شغلی هاي فرصت ايجاد

 اجتماعي

 732/0  هافعاليت در محلی مردم مشارکت سطح بهبود

 731/0 سطح معيشت روستاييان و کاهش فقر در منطقه  بهبود

 700/0 کيفيت زندگی مردم محلی در روستا   بهبود

 101/0 مهاجرت افراد به ساير نقاط  کاهش

 

آبخيزداري فعاليتي  ،نيز اشاره شد قبالً كه طورهمان
 از جلوگيري يبراو مديريت آبخيز  ريزيمرتبط با برنامه

 طريق از آن كيفيت حفظ و حوزه وضعيت خوردگيهم هب
به عبارت ديگر،  است؛مختلف  هايبرنامه و هافعاليت اجراي
نخست، ابعاد  ةدرج در آبخيزداري هدف ترينمهم و ترين اصلي

آن در راستاي حفظ پايداري و ثبات تمامي  محيطيزيست
عوامل طبيعي و زيستي موجود در يك اكوسيستم از طريق 

كه اين موضوع از  استمديريت صحيح عوامل دخيل در آن 
 در محيطيزيست عامل گرفتنطريق نتايج تحقيق و قرار

 عامل اين اهميتقرار گرفته است.  ييدأت مورد نخست اولويت
 Yazdani et al., (2010)همچون متعددي العاتمط در

Rahimi et al., (2002) Drasana, (2009) Palanisami 

and Kumar   (2010)يكي. است شده واقع كيدأتمورد  نيز 
آبخيزداري در  هايطرح توسعةكه اجرا و  هاييحوزه از ديگر

 قرار تأثير تحت توجهي انيشامناطق مختلف آن را به طور 
 هر به. ستهاابعاد و پيامدهاي اقتصادي اجراي طرح است داده

آبخيزداري به دليل تأثير مستقيم بر  هايطرح انجام حال،

 و آب منابع جمله از منطقه محيطيزيستشرايط  كيفيت
 كه را روستايي مناطق اقتصادي شرايط توانندمي خاک

 دارند زراعي و دامي هايفعاليت به مستقيمي وابستگي
 اساس بر كه همچنان ؛دهند قرار خود الشعاع تحت سهولت به

يكي از پيامدهاي اقتصادي مهم اجراي  آمدهدستهب نتايج
افزايش  مورد مطالعه ةمنطق سطح در آبخيزداري هايطرح

ميزان عملكرد و بازدهي محصوالت كشاورزي مختلف بوده 
است. به هر حال، اين موضوع از طريق نتايج تحقيق حاضر نيز 

 عامل از پس اقتصادي عامل كه نحوي به است، شده ييدأت
 زمينه، اين در. است گرفته قرار دوم اولويت در محيطيزيست
 آب منابع كيفيت بهبود دليل به آبخيزداري هايفعاليت اجراي

 قيمت افزايش موجب توجهي انيشا طور هب اندتوانسته خاک و
اشتغال افراد محلي  افزايشزراعي در منطقه شوند.  هايزمين

 سطح افزايش و جديد شغلي هاي فرصت ايجاددر روستا، 
 هايطرح مثبت پيامدهاي ديگر از منطقه مردم درآمد

 از بخش اين نتايج. است بوده اقتصادي حوزةآبخيزداري در 
 (2010)همچون متعددي هايپژوهش هاييافته با تحقيق
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Yazdani et al.,(2007) Mahdipor et al. Drasana, 

(2006) Sreedevi, (2009) Palanisami and Kumar  
 مهم ابعاد از ديگر يكي ترديد،يبدارد.  مطابقت (2002)

كه  ،روستايي مناطق درو طرح عمراني  پروژه گونههر اجراي
 ابعاد دارد، هاتأثير بسزايي در پذيرش، پايداري و توسعه طرح

 ندتواكه مي هاستطرح اجراي از ناشي اجتماعي پيامدهاي و
 هايبرنامه و هاطرح از بسياري شكست ياموجب موفقيت 

حاضر نيز اين موضوع از  ةمطالع در. دروستايي شو ةتوسع
 در اجتماعي عامل شدنطريق نتايج تحليل عاملي و وارد

اجراي  ،زمينه اين در. است گرفته قرار ييدأت مورد تحليل
آبخيزداري در روستاي خمارک از پيامدهاي  هايطرح

 محلي مردم مشاركت سطح بهبوداجتماعي مختلفي همچون 
بهبود سطح معيشت روستاييان و كاهش فقر در  ها،فعاليت در

برخوردار بوده است. در همين زمينه، يكي از  رهيغ ومنطقه 
 در آبخيزداري هايطرح اجراي اجتماعي پيامدهاي ترينمهم

 ويژهبه ،روستاييان مهاجرت ميزان كاهش خمارک روستاي
 نحوي به ،استبه مناطق شهري و روستاهاي اطراف  ،جوانان

 طور هب هامهاجرت ميزان مزبور هايطرح اجراي از پس كه
كاهش يافته است. اهميت عامل اجتماعي نيز در  يفراوان

 Mansorian and (2007), مطالعات متعددي همچون

Mohammadi Golrang, (2010) Yazdani et al., 

(2002) Drasana, (2006) Sreedevi Palanisami and 

Kumar  (2009) گرفته است.    قرار تأكيد مورد 

 
 شنهادهایپ و یریگجهینت

 نواحي سطح در مختلف هاي پروژه و ها طرح اجراي  ،امروزه
 محيطي، زيست تغييرات از جداي توان نمي را روستايي
 ؛گرفت نظر در ها طرح اين از ناشي اقتصادي و اجتماعي

 ،اجرا نحوة اجرا، محل همچون اي عمده پارامترهاي كهچرا
قرار  مذكور تغييرات با مستقيم ارتباط در رهيغ و مالي منابع

گيرند. آنچه مسلم است به منظور موفقيت در ساخت،  مي
 هاآن بهتر مديريت و هاپروژه و هاطرح ةنگهداري و توسع

و پيامدهاي ناشي از اجراي چنين  آثار تا است ضروري
هايي مورد بررسي و كنكاش دقيق قرار بگيرند. با توجه  طرح

تحليل پيامدهاي "به اهميت موضوع، اين تحقيق با هدف 
 انجام "خمارک روستاي در آبخيزداري هاياجراي طرح

از پژوهش نشان داد كه  حاصلكلي، نتايج  طور هب. گرفت
 هاي آبخيزداري در روستاي خمارک از پيامدها و اجراي طرح

مثبت متعددي برخوردار بوده است كه بر اساس  آثار

 ةدست سه در ترتيببه پيامدها اين عاملي تحليل هاي يافته
اقتصادي و اجتماعي قرار گرفتند و در حدود  محيطي،زيست

 اين ترينمهم از برخي. ندكرددرصد واريانس را تبيين  2/97
 افزايش خاک، فرسايش كنترل و پيشگيري شامل پيامدها

 ميزان افزايش(، هاچاه و قنات چشمه،)در  روستا آب منابع
 در مراتع وضعيت بهبود منطقه، سطح در گياهي پوشش
 هايزمين قيمت افزايش(، محيطي)در بعد زيست روستا
 روستا، در محلي افراد اشتغال افزايش منطقه، در زراعي

 و عملكرد ميزان افزايش منطقه، مردم درآمد سطح افزايش
)در بعد  منطقه در مختلف كشاورزي محصوالت بازدهي

 ها،اقتصادي(، بهبود سطح مشاركت مردم محلي در فعاليت
 منطقه، در فقر كاهش و روستاييان معيشت سطح بهبود
)در بعد  روستا در محلي مردم زندگي كيفيت بهبود

از نظر دور  دياالبته اين نكته را نيز نب ؛اجتماعي( بودند
 ها از پيامدهاي مثبت برخورداري اين طرح وجود باداشت كه 

 در گياهي پوشش از منفي همچون حذف بخشي آثاربرخي 
 آمدورفت ها، ايجاد اختالل در مسير اجراي طرح ةمحدود
 افزايش و خدمات و مسكن قيمت افزايش وحش، حيات

به  نيز زمين مالكيت نحوة به مربوط اجتماعي هاي تنش
ها در سطح منطقه ايجاد  اثر اجراي طرح ربصورت محدود 

 به تواندمي مدتدراز در هابه آن يتوجهيباند كه البته  شده
 .  شود منجر هاآن شدنتررنگپر و گستردگي
بر اساس ميزان  ،شود مي مشخص نتايج از كه طورهمان

 عامل دو ها، عامل از يكهر لةيبه وس شدهواريانس تبيين
 قرار دوم و اول هايرتبهو اقتصادي در  محيطيزيست
 در بتوان را موضوع اين اصلي داليل از يكي شايد. اندگرفته
سريع تغييرات در  ةمشاهد نيز و نتايج بودن ملموس و عيني

تر در مقايسه با ساير تغييرات )تغييرات  زماني كوتاه ةمحدود
 ماهيت دليل به. ندبر اجتماعي( در نظر گرفت كه بسيار زمان

تر  سريع اريبس روستاييان اقتصادي و محيطيزيست تغييرات
نتايج حاصل از پيامدهاي چنين تغييراتي را  ها از ساير حوزه

 خود روزمرةشفاف در زندگي  و آن را به صورت كامالً لمس
از ديدگاه مخاطبان پس از اتمام  رو از اين ؛ندنك مي احساس

هاي  ها در حوزه آبخيزداري، پيامدهاي اين طرح هايطرح
 حالي در اين. است بوده تر رنگپر اقتصادي و محيطيزيست
 رودانتظار مي اجتماعي تحوالت ماهيت به توجه با كه است

هاي اجتماعي  نتايج بيشتري در زمينه مدتطوالني در كه
 . شودها آشكار  حاصل از طرح
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 پژوهش از شدهكسبهاي اصلي  يافته گرفتننظردر با
 :  دشو مي هئارا زير پيشنهادهاي

 مثبت پيامدهاي و عاملي تحليل نتايج به توجه با. 1
 ابعاد در ويژهبه ،منطقه در آبخيزداري هايطرح اجراي
شود به منظور  پيشنهاد مي ،اقتصادي و محيطيزيست

 توسعةروستاييان به منظور نگهداري و  دادنسوقتشويق و 
 ترويجي مختلف هاي شيوه طريق از شده،اجرا هاي طرح

 از رساني اطالع بروشورها، و نشريات توزيع و چاپ همچون
 يبرا ،رهيغراديو و  ويژههب ،جمعي ارتباط هاي رسانه طريق
 پيامدهاي خصوص در محلي مردم توجيه و سازي آگاهي
 ميزان بهبود نتيجه در و مزبور هاي طرح اجراي مثبت

 بيشتر پايدارسازي نهايت در و زمينه اين در هاآن مشاركت
  ؛دشواقدام  هاطرح

 اجراي اتمام از زيادي زمانمدتتوجه به اينكه  با. 2
مطالعه سپري نشده  مورد منطقةآبخيزادري در  هايطرح

 به هنوز هاطرح اجراي از ناشي احتمالي منفي آثاراست، 
 هشدن مشخص محلي افراد زندگي در روشني و شفاف شكل
با گذشت  رودانتظار مي ،شد اشاره كه طورهمان و است
با  .بگيرند خود به تريجدي شكل آثاربيشتر اين  زمانمدت

هاي  در راستاي موفقيت برنامه ،مسئلهاين  گرفتننظردر
 شود مي پيشنهاد هاآن بيشتر پايداري به كمك و يافتهانجام

 هاي سازمان كارشناسان بيشتر تعامل و ارتباط طريق از

 و محققان با هاطرح اندركار دست نامشاور و دولتي
 زمينةو بيشتري در  ترجامع مطالعات دانشگاهي، متخصصان

 در آبخيزداري هايطرح اجراي از ناشي منفي آثار بررسي
 هاي زمينه تا پذيرد انجام روستاييان زندگي مختلف ابعاد
 .شود فراهم تغييراتي چنين بهتر مديريت براي الزم
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